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FŰTISZTELENDŰ ZSINATI FŰTANÁCS!
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IsteDÜnk gonchiRléstbtn bún, rernélem.
JO..án betÖltöm 80. éldé,'emet.

Ugy félem. 00&.' ez lU IdOpont IIlkalmlls !irra. hog}
kérjtm püspöki risztemböl való nyugalomba bocsatásomat.
Tudatában ,agyok annak. hogy e dönlést'm részben
,.ántlanul éri • Zsioad Főtanácsot. valamint egyházunk
\égrehajtó testületit. a Képllsc.16 Tanácsot. l1\{'lync.k ápr.
23-n eg) bthh'otl ÜJéS (o bejelenlésccmf ('lölerjE l demo KIrem, hogy kilischitl a Képlistl6 Tanács pártolólag terj( u' fel. l"é1het6cn 1988 &.tén eg)'bdlivandó Zsinat elé.

Az áUam és az egyhb között klal.k~!J6 kapcsollIt.
valamint az 1948. okt. 740 kötött egye
ny és lU ezt
kón:l6en megjclent 1/1971. tili Állami Enházüg)i Hh'alali rendelkués alapján e <;;1.Ii,ndékomal levélben Miklós
Imre államtitklir. elnök urnak. ulaminl - szóban S.rkadi Nagy Barna IÍJla181lO"1 t'lnökbcl}Nles timIlk es Bai
Lásdó röosztálne.ll't6 tlml k brjtwntctttm. Nen'll'Ut'k
brjtl«ltktmet ls n~ ugalomba boc<;ilásomal. mely állanr
polgári jogon alapul. slIjnd.lkozásuk kifl'jezést- meUe" tudomásul ,-ették.

1988. JÚLIUS-AUGUSZTUS

meg: tg)bázi t~f\'eDyei~nt':k me~fcl(,)6en. 11 l.,sinati ntanács hellét és .,dlSpon~jat. v.alll,?,lnt teg}~k mer. javaslatukat az Allaon EiQ'blirilc' HIVatal C'lnökénél. kén 'e lU
elözetes Jól'áhagyast a megl'lila.s.ztandó plispókjel61tre
vagy jelöltekre ' ·onatkoroan.
lsten áldja meg több mint négYS1.átéH'S múltra \'iSS1atekintts eg"házunk életét II jelenben és II jö,'tsben. rl'mr-Ive
ho~ a megválaszcandó püspök munkája újabb ábnendef
fog jelenteni eg)' jobb és sikerekben gazdagabb jöu,ndö
felé .
Atlafisá~os tisztelettel :
Or. Ferencz Jó:r:seJ
uniuirius püspök

Dr. .."c r e n l" oz JólS('f unluk
unitliriw.

pü~pök

Bud II p est

Tirvlell l' iJspök Úr!

az E~hm Kep,-iselö T anlÍcsra hárul :IZ a feladat.
hogy utódom meg"ilasztlÍ.sára ,'onatkozó eg~ házi és állami
renck-lku~ ki rtelmf.Mn a "lüJ.st'ges 1f.péSf.'.kt't megt~e .

Mrglo:öszönötn m~ us U.-b! b h megtis7.telö )e,'dk,
mtl)~ Püspök Ur arról ti ;t:kol1llfott. hoitl' 80. tlefr\j..
nek bttöltésé,cl mt(!: khin \álni az lIktit szol,ábflól.
Tisrtd ttIM-n t art\S felel6s.sfglrljeo; tlhat'lirousat. bt-Jt'k'1l(ktt tudomásul l"'SlC'tn •

Örömömre szolgál. hog~ Bartók Béla f6gondllOktlirsam, aki,cl t'g,) útr kezdtük meg tg~bánuctlSi munkán"'.t ,
és teljes ('g)~tertésben dolgoztunk a mai napig. s:tinalkoz,'a, de megertésscl fogadta tlhat'roZlÍsomat. k ,"özöllc,
hog) a mait. ,.$l.ér61 az 1989. ~ I clIoIus lejártáig, á!toullanul ellátja f6gooonoki teendlSit.

Kr relll fogadja munkatársaim ~s a magam neH'ben ~ i fe-
jeutt nllg)'rllbtcsüJéSPlnC'1 sztntil" e ts ét1élo.cs szolgal.al8
Iránt. S nretllérn kifejn ni remén)emt'f. hog) több é'll~
dcs tg}hh ,'ezet6i lapasrtalatllinll nyugalomba ,'ooulasal
kó,et6C'u ls segfteni fogja közös dlillink u l ónn jltNL

Ig~

Ezt az alkalmat is felbasz.n:álom arra.
mondjak mindaz.okOllk az Af)á.nkfiainll".
munUm ,igz~ lanáC'5llikkal ell'Ua". I
bel)tuesitetttk. Kf.rtm, bog) t'&) kböbbi .
bdthandó rtndlh'üli "tp"ISt'16 tanácsi ülkt'n

Tm aMti jó egkzSa'1;d kininok Öonek.
Bud ll.~' ,

1988. április 29.

Lapunk következő számában emlékezünk meg
Bartók Béla hamvai hazatéréséről
és temetéséről.

Oszintt tis:Llelend :
MilíJos Inur
IÍllamtitU.,

LÉTÜNK HARMÓNIÁJA:
rádiós prédikáció: /988. június /9.

-

Alapige : Máté 9,37-JS.
--1'-- AUor mon~" az lJ tanítványainak: AZ ARATNI VALÓ SOK DE A MU
.
KÉRJt;TEK AZtRT AZ ARATÁSNAK URÁT, HOGY KÜLDJÖN MUNKÁSOKANTKAS OKEVts. .
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ARATASABA."

Kedves Hallgatóim. Szeretett Tesh'éreim!
Én aZI hiszem. hogy akkor is ilyen áldott. érlelő meleg
nyár IeheteIt, minI ez a mostani mienk, és az aratásnak
is kezdeti időszaka, biszen egy egye!emes és örök emberi

probléma felvete,sckoT haszná~a JEZUS az arató és az
aratás képletét. Es a megallapHás nemcsak egy egyszeri ,
akkori a,lkalomra szó!. mert Idószerusége volt mindig, s
van ma IS.
Az írás szerint egy hosszabb körútja során - hiszen
bejárta a "városokat es falvakat mind" - látja meg népe
nyomorát és eleseltségét. Felméri a reá és tanítványaira
vá.ró s~l>:os fe.lad~to~, ~ely oly~n nagyn~~ tünik, hogy
meretel es melysegel rruatt kevesnek taialja az emberi
erőt, a segítő jó szándékot és azt az igyekezetet, amely
szükséges a súlyos e;ondok megoldásához, az elesettségböl való felemelkedeshez. Sok a munka, kevés a munkás
sok az aratruvaló, de kevés az arató. Nemzedékek egy~
mást váltó sorában, mikor ne lelt volna így? Sok nemes
cél és nagyszeru lj:ondolat azért bukott el. mert kevesen
voltak követői, hitvallói, testet öltői.
Fáradt is lehetett Jézus, mert nem lud önerejéből kivezető u!8t mutatni. Egyetlen tanácsa van, mínt mindég, ha
a legsulyosabb teher nehezedik reá: az imádság, az Istenhez fordulás. "Kérjétek" - mintha az is benne lüktetne :
:-:~Iem egy~tt - ,.ké9é tek .~ ar~?snak Urát, h,?gy küldJon munkasokat az o aratasaba. - És ezzel az Imádságban Istenhez fordulással kinyilatkoztatja azl is hogy
megállni, megtorpanni, a fájdalmakkal , a nyom~rral a
bet~gségekkeJ szembeni harcot feladni nem lehet.
.
EI~tünkben nemcsak ~ piros betűkkel bejegyzett naJ?Ok Jelzik az ünnepeket. Evszázadok. vagy tán évezredek
Ola (ekete betüsen is ünnep az aratás. az aratásnak kezdete. Es a néplélek - mert áldott munka ez - hitéből
faka~óanj_elképpé formálta. a minden nemes célt, a minden l~az torekvest valóra váltó munka örök jelképévé.
. ~a~ az ószövetség világában is megtörtént és a béke
J.<=lkepevé vált, mert az özönvíz után a bárkát elhagyó és
aldozato.t bemutat.ó t';loéval ,lsten közli, hogy: ". ,. míg
a t?ld leszen. vetes es aratas ... meg nem szünnek, "
(Mous L k. 8,22.) Igy lsten által lett pecsétje a legnagyobb megbékélésnek a VETÉS és az ARATAS - mert
e ket~ő elengedhetetlen feltétele a kenyérnek, 'annak a
kenyernek, amely biztosítja az élet megszakithatatlan
folyamatát.
yetés és aratas azonban nemcsak a szantóföldön folYIk. ':'et~ és .aratás - jelképes tanitásban - minden
~unkara es Il'l!nden munka eredményének a betakarításara vonatkonk.
, -:- Vet és arat a NÖ az anyaság legmagasztosabb hivatasa~a~, mert g~ndoskodó szeretete áldozatatól fiigg a
felnovo ne~dek
magatartása. Nem véletlen
- meri az eleiben
'
veletI
hogy

;",;
megszüle, . a megismerések utjára vezeti
lelkeket.
ardt az orvos és az ápoló, akik a betegségtől
l
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óvó,· kvagy
a beteo~gben
.
1·aSI a d o· szent nol,alat
·
k .....- ,. gy ogyu
,e her open
yes atonal.
.
- De mindenkit felsorolhatnánk ak,·k .."n'k .
·1 ·dk·be '
,
y
es aratk
na a~ e et er e e n, ugy, mint a földmüves aki '""Id··
muveh .
.
' o jel
n

- yet ~ arat: ~ nyo,mdász. a bányász. a pék CS min.
den ket~~ mun~as,.mm? akik dolgoznak .
A mernok, aki rajzol es számol vagy a tanuló aki
tanul. a filozófus, aki elmélkedik. '
.
- Vet és ara,t !1 tudós, a.ki önmagát adja vagy áldozza
f~l.ertgy nemes celert, a megismerés. vagy felismerés aratá-

s,,, .

Vet ~ aral a 'T'~vész. ~kijátszik. a festő, aki színekbe ál,modJa .a val?s~g?t, es a szobrász, aki farag es
fonnapa ontl belso vIIaga képeit.
'
-:- I?s kiket soroljunk még? - mindenkit, aki, ha bárholl~ el, ~e kapo~t , hozott, vállalt vagy keresett hivatásával c;s kepes;;egelvel, e~ közös, nagy és szent vetés es
~ralas szolgala.tába allltott a mindent átfogó élet. Csak
I~ I~, csak I~y lebet "sorsunk és életünk áldás, isteni
aJandek. Csak Igy lehe runk - unirárius ltih'al/ásunk sze-

TI~II -

saban,.

Istennek munkatársai a

~zért

~i1ág

arculotánakformálá-

a teremtés történetenek két alapvető tételet mi

u!llláríu,sok másként értelmezzük, mint többi keresztény
ruttestvereink,
A paradicsomi büneset után mim egy ítéletnek a kihirdetése hangzik el, és átokként jut kifejezésre az isteni
kinyilatkoztatás: "Orcád verítékével egyed a te kenyerede!." - Jézus kitörli az emberi szívből a bosszúálló
ist~nképct. és helyébe a megbocsátá atya jóságát helyezi,
Ezert számunkra már nem büntetés es nem átok ez az
isteni döntés. Sokkal inkább elhívás: elhívás az együttmunkálkodásra - arra, hogy az ember ne eltartottja
legyen az Istennek, hanem ha csak élete rövid szakaszának folyamán is : szándékának beteljesit6je, terveinek
megvalosítója, a földön Istennek munkatársa.
Atok-e. vagy tUdás a munka ?
Nemcsak a XX. század, de az ezt megelőző hosszu
évszazadok , sót évezredek valóságg.í váll eredményeinek
birtokában végre tudnunk kellene, hogy az ember számára a munka , még az "orcánk verítékével véptl munka"
is emberi hivatásunk vallalását jelenti. és a jezusi értelmezésben , hogy ,.legyetek tökéletesek, miként II li mennyei
Atyátok tökéletes" - Isten munkatársává való fctzárkózásnak a lehetőségét adja meg. •
A másik tétel a: HASONLÓSAG. M ózes J. könyve
első fejezetének 26. versében olvashatjuk: .. Es mondá
Isten: Teremtsünk embert, a nlÍ képünkre és hasonlatosságunkra."
"
.
Evezredek óta az ember ezt a hasonloságol formai es
nem lényegi hasonlóságnak fogta feL S~t mé~ ma is, i~y
értelmezi. Ezért születtek a nagytermetu .. f~~e rsza~allu .
bölcs t~kintetű, de mindenkor ember fo"!,aju ls!enkepek.
Pedig O nem ilbrázolható, formába nem onthet<? ':Ia,sonlóságu!,k Vele a lelkisé~, ~ s~ellemi~g has~ntosa$a,ba.~
lényegl, mct y egyben saJal ertekrendjene~ f~hsmeresel es
helyét is kelt hogy jelentse az ember szamarn ebben az
lsten-teremtette vilagrend~n.
"
.
,.
Az lsten lényének ilyen ertelmt.ozese Jut teljes mertek·

ben kifeje7ésre Jézus tanítása ban, aZ evangéliumban, bár
ill-ott elvetve a7 ÓSZŐ\'ctscgbcn is fellelhető, hiszen Jób,
a hüseg prófétaja nyilatkozta : .,az ember ugy születik a
munkára. mint a madár a repülésre:'
Igaz azonban az is - és Jézus ezt sem tilkolja el - ,
hogy a7 ember - nem úgy, mint az ls ten - kifárad,
elgyengül. mcgtorpan . Dc mert lsten az őrök forrás. és
mcgujulásunk lehetösege. Ö gondoskodik arról is, hogy
a7 ember elgycngűlésében uj erőt nyerjen. és mCSlorpll'
misahan ne unatkozzék. Ebből, a velünk törödo isteni
gondoskodásból lermeszetszerüleg következik, hogy is·
ten sz:índéka nem a "világ vége", nem Istennek leszamo-

lása az emberrel. hanem örök ösztönzés arra, hogy az
ember vállalja a számára lsten által meghatározot! felada tOl, legyen a világegyetem jobb mcgismeröje, és lsten
föld i munkatársaként vállalja es végezze úf:y munkáját és
feladatál.. hogy minden elért eredmény, mmden elvegzett
"ARATAS" önmaga es embert.ir·~ai javát. egyben lsten
dicsőségét gazda~ítsa és emelje. Igy születik meg lsten
akara tának teljesltéséböllétünk hannóniaja. és ezért ke·
rül a hangsuly Jézus eV.1lngéliumában első renden. és
mindent megc!őzőcn az ELETRE.
A XX. szazad nyelvén, a XX. század problémáinak
tengerében így lesz érthetővé ez a jézusi sóhaj , és igy válik
időszerűvé a tétel, életünk sok-sok gondjának. bajának
útvesztőjében.

Mi teszi maradandóvá és egyetemessé az örök igazságokat? Sok egyéb mellet! az is. hogyalegegyszerűbb
fonnában jutnak kifejezésre. Ezt meg kell éreznünk ebben a jézusi megnyilatkozásban is, mert a világról és
annak jelenségeiről szerzett élményeink válnak belső és
sajátos nitvilágunk élményeivé is, es ez igy van jól. mert
akarva. akaratlanul igy szol~áljuk a mindenkori előreha
ladást, a szükségszerű fejlődest. Örök szabály ez, e földön
élő minden ember számá ra. amelyről itt, ebben a megnyilatkozásában Jezus is bizonyságot tesz.
Azonban ez bizonysága annak is, hogy nem vak véletlenek szeszélyes játékából eredöcn születünk e világba.
földünk világába. hanem egy mindent elrendező isteni
terv akaratából: céllal. küldetéssel, elhivatással. De tudnunk kell azt is, hogy ezt a születést és ezt a világot nem
mi választottuk, nem mi akartuk. Sem térben, sem idő
ben nem mi voltunk kiválasztói. Még dimenzióit sem mi

"Egy az lsten "
Nigériában
Nemrégiben találkoztam és beszél~euem el Frankfurtban az Unitárius
es Szabadelvű Vallások Vilá~szövet
ségének tanácsülésen, OlalunJi Matimoju. esperes-lelkésszel, a ni$ériai
Unitárius Testvériseg clnevezésu egyház vezetőjével.
Kérdésemre. hOKY egyháza mikor és
hogyan alakult. o kÖl'etkezőket válaszolta :
- Mivel korábban Ni~éria brit
gyannat volt, a misszionariusok is
Angliából érkeztek, s a vezető néger
értelmiségiek is angol egyetemekre
jarlak.
- Alapítónk dr. Adeniron Adedeji
Ish.o~o . voll! ak! La~oszb~n 191 7-ben
unl lanus vIta kori hívott detre. A hitröl, teológiai elvekről folytatott eszmecserék mellett nagy hangsúlyt fektettek az imadkozásra, melytől testi
lelki gyógyírt reméltek.
- 191 8·ban hivatalosan is egyhá-

es

határ?ztuk '!leg. mert. k~s~.c~ kaptuk . Csak egyetlen egy.
?cn ~on_lhetunk; a ,!,lno:-egebcn. EI$Örendúen rontos ez,
es. d~~loen ,m~g~al:3roz?. ~ert az életen. az én életem
ffilO?segén es e rt e,ken, bolcs'?'!Ilöl a koporsómig változtatm le~et. .f.SY eletem .polJtlV vagy negativ voltának
~e&hata,rozop az emben munka és az élet nagy reladata.
~naTc ~ ~al.!alasa :_- ~z. ~ogy mit tüzlem magam elé célul.
es a kltuzottckbol m!1 vegeztcm el. mit valósitottam meg.
_ Bennem. ál}alam ~ ve1~m együtt van-e ehhez megfele.
10 és 8elegen,do munkas kez, munkás szív? - Van-e elegendo arat~ az ~sten tervének e nagyaratásában?
. Elke~em talan nehezebb. mint bcvéf:ezni, mert az
ehnd,!lasn~1 magunk vagyunk. de a befeJezésm:l ott áll.
Ol.t. var. ~ank. az.lslen. Es. elengedhetetlenül fontos erre
a Jezusl ulra I.epm, mert, mmt. ahogy Goethe, a költöfejedelem mondJa: "a haszontalan élet; e1őlellezett halál."
És hadd véllezzem mondanivalóimat Gardonyi Gézával, aki eg~ik Irásában igy nyilatkozik: ,.A földi boldogságnak elso feltétele az akaratnak dolgoztatása. és egy cél
felé. vató kité~~, I~nyhulás nélkül. Mert a boldOgság
egyik neme: a Jol vegzett munka látása és a siker érzése,
A munka mutatja meg. hogy mi az é rtéke az embemek."
Ezt a tételt igazolja, vagy legalábbis még jobban aláhúzza. az emberi lelkek legmélyebb mélységei nek ismerő.
j~. D~sztoj,eyszkij, amikor pesszimiszt!ku~ világszemléletevei allapltJa meg: "Ha az embert vegkepp el akarnák
taposni, megsemmisíteni, vagy a legsúlyosabb büntetéssel sújta ni , - úgyannyira. hogy a legelvetemültebb gyilkos is megrázkódjék és előre megrettenjen, hát akko r
o lyan munkára kellene fogni , amelynek semmi néven
nevezendő haszna és értéke ne legyen."
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés" - hívogatás
is ez, azzal az imádságos sóhajjal, hogy .. khjétek az
aratásnak Unit, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásá·
ba". Küldjön: Téged, engem. mindnyájunkat, mert egy
jobb világnak állandó látásában. amely alra$yog az élet
sötét felhőin, a munka az, az aratás vállalasa az, ami
enyhíli a szenvedést, ami megszenleli a cselekvést. ami
jóvá, erkölcsössé, bölccsé, türelmessé, jóakaratúva és
igazságossá tesz. Hallani kell, érezni kell ma mindannyiunknak e szomorú és sóhajos jézusi megállapításban a
hivást, a hiv9gatast is: az élet, a mindannyiunknak élete
érdekében. Amen.
HllSlti János

zat alapítottak, de ebben a kezdeti
időszakban az istentiszteletet a lagoszi
városi csarnokban tartották.
- A miénk volt az elsö keresztény
egyház Nigériában - m ondja Matimodju - , amely az ősi néger bennszül ő tt dobokat használta az istentisztele t során. A keresztény tanításokat is
ősi néger dallamokon szólaltatták
meg. A dobot. sajnos, száműzni kellett a szertartásból, mivel a szomszédos Keresztény' Missziós központban
ezt kifogásoltak.
Mennyire vált ismertté, és rudol/-e
terjeszkedni a nigériai IInitárius egyház? - kérdeztem.
- Az évek során, liberális teológiai
felfo~ás uk miatt az egyház vezetőit,
tagjait, több ízben is üldözték. bántották. Néhányukat állásuk otthagyására. va$y megváltoztatására késztelték. NIgériában a hagyományos keresztény egyházak nagy befolyással
bírnak.
- Egyetlen nagy gyülekezctünk
van, Lagoszban. Templomunkat
1936-ban építettük, melyhez azóta

egy másik szárnyat is ragasztottunk.
A gyülekezetnek három lelkésze van.
VaT/-e
használnak-e

. '"fehér" unitárius szemmel talán meglepő a Ii lurgiánkba~, az _~
nagy Jéts~mú kórus és v!illa~os n~1
táncosok IS lehetnek. J?e lelsz~~u nk .
sajnos, mindezek ellenere scm en el az
ezret.
Szent-h.ínyi Ilona
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Minden ember
a szülőföldjén boldoguljon
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Magl'orors:tixl ~I"há=i 1'~:í'1iik fl'lJriw'lstj

E jeles. közös magyar hollund gond014ísban megindult $Or07ll1 mÍlso(hk
kö tele hossz:ls huzavona után megje.
lent. Az Akndémmi Kiadó pontos
munkájaként megjeIeIIt kiHetet, II Ot'
f,!/sa ~I "Cril IInillS Dei . .. cognltione
clm~ !~68.ba !1 GyulafehérvúrI. :luk-

•

•

..

egyházak (refor- !orlcnclnn viharok ban vedóbnsl)'ál
b,'lptislo.
JdenlC:lIck . romhnln13 Z7.t\ vúlhll lnak ;
. es
lemelok. amelyekben :.u: ~sö k hamvai
vezet ői
felett II fc\u\mndn s Igei vigasztalás,' és
efőt ad la,k. ~ll~s t e~y-cg'y nemzetiség
sL rh ~l yhe "alh.llnn k. M,n~~z ~n él y.en kon !cJcdchm nyomdábnn megjelent
I . sérll,?- vallás?s emberek hlte~ cs 111111 - munk:í l, ri váratlanul elhun yt Dún

élB nlUilIetÖCn.
híreket totapasztalatok erosiés czrcl:: kényszcruilek
őseik fö ldje!. Családok szaszét és kihitás nélkill varj:1
minte~y ketezer gyemlck és hitves.
hogy ujrn boldogságban együtt legyenek. Sokaknak egy élet fáradságos
munkájával szerzett gyümölcsCtől
kellctt megvtUni. A mngyarorsz;\gi
egyházak evangéliumi kötelességü knek engedve. ökumcnikusan és sf'ját
felekezeteik összefogásakélll segItseget nyujtonak :IZ áttelepiilökllck ,
mcrt mint kcresztyének máskent ncm
tchettek . Többezer ember kopogt:HIÍ.sál hallottá k meg gymekczetcik ajtaján. Szolgálatukban kifejezést adtak
annak. hogy minden ncmzeti kisebbseghcz tartozó ember is sziilóföldjCll
kell hogy boldoguljon és emberhez
méltó életct éljen.
Azt gondoltuk, ez a folyamut nte$áll és minden j6ra fordulhat . Most IS
nbban remcnykedünk. hogy keresztyen hitünkkel a megbékélésl szolgó.lhatjuk. Készek vagyunk ami . hogy ti
Romániában élö egyh:ízakkal, azok
vczetőivel és hiveivel cgyül! gondolkodjunk es imádkozzunk. mert hiszszük : a történelem Ura megváltoztathatja ezt a nyomorúságos állapoto!.
Ez annál is inkább fontos. mcrt Romániában olyan ál1nmi intézkedések
történnck , amelyek elképzclhetetlenül
fokoZZlÍ.k mindnynjunk elkeseredését.
Ilyen szándék az. hogy az ezredfordulóig drasztikusan cső k kentsé k II fnlvak s7.ámat. és a lerombolt településekrő l elüldözőtt embe~k et agráripari központokban . bérház-tömbökben heJyezzék el. Az ország 13 OOO k.is
te1epüléseból három év alatt hétcz.ret
akarnak e!tüntetni a térk épről. olyan
helysegcket, ahol javarés2.t különböző
nemzetiségek élnek: mag,yarok . németek, qerbck. bolgárok. zsidók és máso.k.: E~elmetlcnül meg akarnak semffilsltem Olyan tclepüléscket, amelyekhez történelem és hagyomány fÜlő
di~. ~&rcmutató templomok tomyoi.
az Imádság megu.entelt helyei , imaházak , amelyek mind-mind evsw.tt.dok
óta a lelki és nemzetiségi cgyüvell!.flozát.jelképei voltak, a föld szinevel \enoénd: eayenI6\'é. Az lsten di~rc
épűlt Istentiszteleti helyek. amelyek II
•

d cnJ?a~a~tu ~ m bcrérzelmc,1. Aze~- R~bert rendezte reprint szövegében

rc?P.'ll .C1,v!h7i1CIÓ ezeréves kulturáhs
kmcsel llehelnek puszlUlásrn . Földgyaluk hagy,omá nyokal , őssz~ta "~
z~s~kat. e,mlekeket akarnak elllporm.
torteneImi fo lyamatot ll.k amak mcgszakltani. Ezért azok helyett sirunk .
kiáltunk és kériink segítséget. akik
nem szólhatnak.
A Szentlelek által erő t és bato rsllgot vévén, kérünk minden hivő t . teslvért és barátO!. egyháZItt. egyházi és
világi szen 'ezelet és mindenjóa kawtú
embert. hogy it legszélesebb nyilvánossá&&ul siessen segítségünkre.
Remenyseggel es imádsággal tekintünk minden megbékélést szolgáló
kczdeményezés elé. ig)' most killőnó
sen minisZl(:relnókünk k öze lj övőben
Ronuinióban teendő útjára és tnrgynItislIiru .
Fájdalmaink elleJlere n pioltá rir6vnl valljuk: .Az Ur az O népének
fölk entjének megtartó
ereje. és az
e rőssége. Tartsd meg a te nepedet és
{lldd meg a te örökségedet, Icgeltcsd és
magasztald fel ö ket mindörökké !"
(Zsolt 28.8.9).

o:

Budttpcsl . 1988. június 17.
A Magyarországi Refomu\tus

Egyház neyében :
Dr. Tóth Károly
püspök
a Zsinat lelkészi elnöke
A Magyarorszá gi EVilllgélikus
I!gyh:'lz nevében :
Dr. Nagy Gyull&
elnök-pÜSI)ök
A Magyaro rszági Oaptista Egyhtíz
CS;l Szabadegyházak Tanúcsa
nevében :
Vlczj'n János
elnök
A Magyarországi Metodista Egyház
nevében :
Hecker Frlgyt:!i
szuperintendcns
A Magyurorszá.gi Ortodox Egyház
nevében :
Or Berki Fr:rlz
espe.rr:s-Ildmi nisztnitor
A Magyarorszagi Unitárius Egyház
nC"\'ébeD
Dr. Ft:reDCZ Jóud"
püspok

sajtó ulÁ.. MunkájÁban mi is részt vettilnk II hazIIi könY"tRrnkb..'ln meglevő
kötelek hiánros ]apoldllJainak szö\'eg~k 0!lstrukcióju
soran. Enm:k
me8emhlésé~ a kiadványban nem
akadt hely.
A terjedelmes és - nugy általánoss:í.gá~!ln - sok ujul mo~dó elöszót dr.
PIfIUlI An/al professzor Ifta. Előszava
magyar szövcgénck egy ..eszét dr. Er~
dii Jállos es tlr . Ferell C Jó=se! mint 1\
kura tórium tugjlli észrevétclekkc1 tátták el. melyeknck nngy részet [I tudós
professzor - sajnos - nem vette 11gyelembe.
Az angol nyelvl't' fo rditoll elöszót
nyelvileg dr. H J. l\'lcLachlan. az oxfordi Mtlllchcster CoJlege egykori
princi~iliS:1 gondozIlL Sajnos, a levonnt ~o nd07!i sukor bizony j utott idc is
II SllJtóhiblikb61.
Reméljük , hogy a joggal vitatható
fejezei re vonat kozó unitá rius álláspontot az nrm legilletékcscbb szakember, dr . Erdő Jlmos professzo r kifl'jti.
esetlcg a Keresztény Magvctöben. hu
ugyan a kötet n bizonytalnn post:l i
viszonyok min It eljut kezeihez.
A kö tet bemutatása az alnpítvány
elnöke, dr. JOli l'IUl GOIllIOl'I'er holland
professzor banltunk jelenlétében történt meg: lll. Irodalomtörténeti I n t~
zethen 1988. máj. 27-en. délután .
Ezen IIZ lllkalmo n (Jr. J(l1I 1'(11/ GoudeI'er professzor elönd:ist tarloit From
NetU'ork ro Chl/rch cimell. Sajl/os. a
lIIeghil"ó II pii.!'pijk rÓl"QlIétebt'I/ csak
kbön jlltott el 0 = i/letlkesekllez.
A= érdeklik/ók (/ kötetet a= Akadémiai Kiadö kÖ/JI'I"esbolljálxm ( Alkarm ÓII)" u.) megl"llsárolhmjdk.

F. J .

A Magyar ENSZ
Társaság
Apr. 28·lIn tar IOlI illésén Marc Palmer ~
AlI1c rllmi EII)-esUh ÁIIIIIIIOI.. budapesu
mlgyI..Ö.'CIC tartOlI cl6ndá~t "Az .Egyes Uli Állalllok politil.4Ja és Al. ammk:u es
SZO\jcl ~iswl1y" d men. Az elóadls UlÁII
II ll&&} IJh"Ct a ktr'dhc1:re is valaszt adolI.
Az el6adtion jdw .o lt pO)l"'Ökunj,; ...
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Ezeréves az orosz kereszténység
Az orosz kercllCzténység C7.erCvcs jubileuma alkalmából a magyar egyházak és felekezetek emlékünnepséget
lartoltak máj. 17-en Budapesten, a
Ráday Kollégiumban. A millenniumi

Dr. Berki Feriz proloiercj, It Ma&rar Ortodox Egyház esperes-admi_
OIsztrátora ünnepl beszedében a kezdetektöl napjainkig iveló áttekintést
adott az orosz kereszténység történe_
mcgemlékezescn fl magyar egyházi és ,eról.
felekezcti vezetők mellett reszt vett
Az ünnepségen ezután felszólaló
Miklós -'m~e á~lamlilkár,_ az Állal!li Variaam érsek Pimell pátriárka üdEgyházugYI Hivatal elnoke, BorISz vözletét tolmácsolta
Sztuka/jn, a Szovjetunió budapesti.
. . ',
,
..
nagykövcle, valammt Var/aom vaJh iAz egyha~ mal életet, tev~~~.nyseget
ni és rovnói érsek, aki az Orosz Orto- megh~tároz0..r~.ly~matok k,ozott Vardox Egyház képviseletében a jubileu- laam ersek kulono~ han~.su,lIyal s,z~l!
mi únnepségsorozatra látogatott ha- arról, hogya SzovJetumo atalak]taSI
zánkba.
t~rtkvései, a nyíltság légköre ke.dveA vendégeket dr. Tórh Kór:~' refor- zoen hat az állam és az egyház ,V]sze;?mátus p'üspök, a Magyarors gi Egy- Dr,á!8; az pros~ Or.!od?x .~~yha~ h,ő
házak Okumenikus Tanácsának elnö- v~lo lehetosége] a t~bb! kozot~ ~]f~J~
ke köszöntötte, majd dr. Paskai zód~ek az egyházkozsegek feJlodeseLás=fó esztergomi érsek. a Magyar ben IS.
Katolikus Püspöki Kar elnöke szólalt
Az ünnepségen nyilatkozatot tettek
feJ.
közzé a magyar egyházak:

"Hordozott téged az Úr"
A magyarországi keresztény egyházak
lsten Iránri hálául emJékezntk meg
arról, hogy az orosz nép tztr eszttnd6,·tl eztl6tt a keresztség feh'ételéfel bekapcsolódott az európai keresztény népek nagy családjának közösségébe.
A magyar kereszténység, és minden
hh'ö magyar ember szeretettel és áldáskídnással köszönti az. Orosz Ortodox
Egyházat fennállásának ezredéH~s jubileuma alkalmából,
E kiemelkedő é,'fordulón lsten örök
Igéjének szavaival fejezzük ki áld6skf,.ánásunkat: "Úgy bordozott téged az
Ur. a te Istened, amiképpen hordozza
az ember az ö fiát, mind az egész úton,
amelyen jártatok" (SMóz 1.31). Ezen
az úton eur é"en át az Orosz Ortodox
Egyház az orosz nép és az emberiség

hozzájárult az orosz nép nemzetté fáJásálIoz, ugyanakkor segítette és erősí
tette népét a nehéz id6kben. a keleti
támadók vagy a nyugati hódftók eUeni
harcaiban ls. A kereszténység terjesztésében évszázadokon keresztül áldasos missziói szolgálatot ,vé~zelt.
Amikor a magyarol'SZagl keresltény
egyházak az Orosz Ortodox Egyház
euréfts gazdag szolgálatáról Isten
iránti hálával emlékeznek meg, egyben
szeretetteljes köszöntésüket és áldáskí~
dnásukat küldik a millennium't ünnepl6 Orosz Ortodox Egybáznak és a
Szovjetunióban élő többi brtsztényeknek •.. (Rövidilctl szöveg.)

O LVASGATVA
A NÉVSORT

városokból: Torda, Brassó. Marosvásárhely, Csikszereda, Székelyudvarhely, Nyárádszereda. A legtöbben városokból indultak útnak . Van, néhány, aki faluról jött közénk . Van, aki
egyedül jött, van, aki családostól.
Vannak. akik a gyermeket vagy más
hozzátartozót hagytak otthon. Az
idös. nyugdíjas koruak közül nem jött
szinte senkí, mert hiszen annak aki ide
menekül, annak keményen kell dolgoznia. a Ids Magyorország nem bír új
nyugdíjterheket átválIaini. Van olyan
gyermek - kettő is - , akik már unitárius vllllástanítási órára is eljő ttek
Budapesten, és jelen voltam. amikor
új kis itteni tÍlrsakkal ismerkedtek.
A felnöttek kÖ7.öU van, aki elmondotta. hogy szorgalmas templomjáró
volt, más meg urr61 vallott, hogy nem
mindig merte felkeresni a templomuo-

Abban több, mint száz olyan unitárius egyénnek, családnak a neve szerepel, akik erdélyi menekliltek, s akiknek az elmúlt hónapok rendjén. közel
sVlZezer forint értek ben Juttattunk
pénzbeli és szeretcttel adotltermészetheni ruha-, cipö-, élelmiszerseSélyt.
E '!lunk:át tová~b folytat1uk , és
azok tol, akiknek nyitva a szivük elsös?rban pénzbeli adományokai ké.r';!nk, határokon inneni és nyugati hatoroko n túli olvasóink tól.
Olvasgatom a névsorban a helységneveket, ahonnan jöHek Kolozsvár
szerepel a legtöbbször hiszen ide
n.yúlnak vissza az unitArizmus legő
Sibb gyökerei. Dc jÖlIek a következő

Az ünnepségen Huszti Jállos püspökhelyettesünk veu részt.

kat a székely unitáriUS falvakban 'I
felt gyermekének megtanítani az u~i
tárlm k~tébl;ln ő~szefoglnlt Jlitelvem_
ket: Pedig ml ou ]5, otthon is csak azt
tamto!tuk, ami békességet és a dávidferenc] toler~neia. a vallási türelem
gondo~~tát hirdette és hirdeti ma is.
Kél',lu~ azo~at. akikhez eljut lapunk ]del 4. Slatna. s elolvassák e sorokat, ne ":SteU/'ék, ha újra hoz.z.3nk
keU fordulniok . rják meg, hogyan valósult l1)eg v~l~mi abból. ami a ré i
ouhon es a~ OS] fóld elhagyására ind'.
t<?~ta: Senkinek a nevét nem fogjuk
ki}rru, n~hog~ az otthoni hoz.z.3tarto_
wkat ezert bantás erhesse
Alokat, akik gyermekei vagy más
hozzátartozót hagytak otthon a magy'ar belügyminiszter-helyettes 'nemréglben .el~l;lngzott nyilatkozata alapján
semm] Joval nem tudjuk biztatni.
A. Magyar Vöröskereszt már több.
mint 200 családegyesítési kérelmet továbbított a román Vöröskereszthez és
még visszajelzés sem érkezett hogya
kéreimeket megkapták.
•
Aki más unitáriusokról is tud. kérjük !rják m~g azo~ nevét és jel,enlegi
tartozkodásl helyet, mert az Allami
Egyházügyi Hivatal útján a Magyar
Vöröskereszttól is kaptunk pénzt, s
reméljük, hogy külföldröl is jön még
valami. Ami van, azt szét akarjuk osztani, gondolva azonban arra is, hogy
még mások isjöhetnek, és az ö reszükre is kell tarlalékoln; valamcnnyit.
Ha híveink közül valaki - akár
vidéken - átmeneti lakásclhelyezest
va}y esetle~ munkaalkalmat tud felajanlani. kerjük. hogy ö is írjon.
Köszönjük, hogy nyu~at o n élő magyar unitariusok köréboi is kaptunk
már adományokat.
Sajnos az ausztriai lágerekben élö
mintegy közel szaz unitáriusnak mi
innen anya~ segítséget. vagy nyugatra való tovabbjutásukhoz támogatás t
adni nem tudunk.
Köszöne t az adakozóknak, a segítöknek, és várjuk sorait azoknak,
akik már kaptak jó szót, tanácsol.
Reméljük, hogy még lesz módunk
ujabb segítséget juttatni megalapozott, komoly célokra.

Haypál Béla
ny. esperes. budai református lelkész 89

éves korában ápr. l6-án elhunyt. Egyh~

zunk igaz barátja \'011, akinek édes,apJa
b: Józnn Miklós több tvtizedes tarsadalmi munkában \"aló cgyollmúködése
is korszakalkoló voll II budapesti re·
forml'uus b: unitárius egyhltzköLSigek

együttlllűködésében. Haypól Btfa 80

b'es korában tarlott szolgálUla a/kalmaval pO~pökünk is jelen voll b: mihalla
trdemes i.ari ökulllenikus szellelllű
munkássagát. {;Ja/Adja ts clyháza gyánAban 6slinlc s:dnel oSllo%unk_
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Üdvözló szavak
ElnOlt Úr! Hölgyeim és uraim!
Megftszreltetés s.zámo~r.a, hogy ,,,!cg.
hll1ak II Rlsshö Kösel-K a i 818pll&.'1ának .50. évfordulója alkalmából rende-

zett ünnepségre.
Ez II buddhista szervezet szoros kapcsolatba került 1969-ben az IARF-al,
amelynek al.pM tagja II magyar unitárius egyház ls, 1900 Óla. ~nnek vagyok az elnöke, és ebben II mmőségben
bonam meleg ildvözletet Önöknek
Magyarországról.
A közöttünk lév6 szoros kapcsolat
legfontosabb eseménye N i 'If II n o elnök 1974 es budapesti látogatása volt,
amikor áUaml és egyházi \czef6ink is
fogadták . - Az 1984-ben Japánban
tarton JARf kongresszus is nagy esemény volt kapcsolatunk ban, ahol 4 ta-

nek. hogya különbözö cgyhá7kcrülctek nyújtsanak támogatást az AIDSalapítvany létrehozásában.
Az AIDS munkacsoport országos
hálózatot kiván létrehozni.
O rloff Miller, ame rikai uni tá rius
lelkesz hangsúlyozta, hogya lelkészeket külön AIDS-pasztorációra kell
képezni. Nemcsak a betegeknek, hanem hozzatanozóiknak is szükségük
van pontos infonnációkra.
Az egyház gyú) tést indított. és alapítványt hozott letre le lkészek. és világiak képzésére. akik ebben az AIDS·
hálózatban d olgoznak majd.
A konferencián szóba került a ho·
moszexualitás kerdése, valamint a fa)gyúlölet elleni kózde[em problémája
tS,

' II

O r bók n é S zent- Iv. nyi

ona

PASKA I LAsZLO
BIBOROS
II. JlillO!l p" páp. a

tuton illetékes

I

ring elnyerése nyereség
m:~~r katolikus hívők vIII_
államunk
re, és - tehL' · '~te!ien
- eddigi I!letpály' ján V4utl '1"- és
más egyhúakat 1$ mindig megbecsill6 sumélyes érdemeinek elismerése.
E$fhli:QLnk ne\'ében tiszteletlel kOuöntjük uj magas tis:ltségében.

delegációnk, dr. FerenczJóz s e f püspök vezetésével megismerke-

gIÍ

dett

II

japan egyházi élettel. -

A kő

zelmlÍlCban Goto-san magyarországi
látogatásának örülheltünk és állandó

kapcsolatunkat er6siti II havonta érke~
z6 Dharma World olvasása,va~
lamlnt a hozzánk eljutó sok, többnyire
angol nyelv" irodalom,
Ezt az alkalmat ragadom meg arra,
bogy a legközelebbi IARF kongrcszusra, amely 1990-ben lesz Budapesten,
elslS ízben szocialista országban, a
Rissbö Kösei-Kai tagjait meghí\'jam.
Remélem, hogy ez a kongresszus. me-.
Iyel rendezünk, ahol a világon az első
unitárius egybáz alakult a XVI. században. Az akkor Magyarorszaghoz
tartozó Erdélyben unitárius fejedelem
uralkodott, és 1568-ban egész Európában elöször ott iktatták törvén ybe a
vaUásszabadságot.
Még egyszer minden jót kívánok a
Risshii Kösei-Kai vezetőinek és minden
tagjának!
Wmo arigatö!
Bartók Béla

Az AIDS probléma
hálózata
"Mit tehet az egyház. Mit se~the
tek en?" - tették fel a kérdest az
amerikai uni tárius és univerzalista
egyház Bosto n környéki gyülekezetei,
amikor me,&alakítouák a Massachuseu-i egyhazmegye "A /DS betegség-

gel foglalkozó bi:ottságál".

Hasonló kérdések foglalkoztatták a
"Szabadelvú valláso k válasza az
AIDS-re" cimú konferenciát is, melyet Új-Angliában ta rto ttak nemregi-

"'",

Nem sokkal ezul.<i.n, az amerikai
u ni tárius központban, Bostonban is
megalakult az A IDS munkacsopo rt.
A feladatok között nem csupán maga
az A IDS-betegseg, hanem az AIDSszel kapcsolatos kérdések is szerepel-
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Hírek

MIKÓ TIBOR
1913 1988
...

. .
...
Dr. ,Miko Tibor ~'. ml~I!~terelnok~égl

tanacsos, budapestI ulI/tarlus presbiter,
az egykori egyházi igazoló bizottság
tagja, 1949-ben hagytq el hazánkat.
Egy ideig a: EgyesiifI Allamokban azután az NSZK-ban élt. Hazáját nem
bántorta, és l'ág)'o(1 arra, hogy újra
B'
"
'
e atogat IOSSO!t ~Ieg eg)'szer U t apestre,
ahol eit es dolgozott, s ahol
"
édesapja, dr. Mikö Ferenc egykori igazsagugyminis:térillllli államtf/kár, a
hazai unitarius egyház fogOl/dl/ok ·
helyettese ( 1922-1940 közt) pihen a
Farkasreri temetőben.
A: illetékesek eg}'házunk közbelljarása rél'én 'ehetővé tették, hogy nagy
és egyben utoiso vagya megval6sulhasson, és 1987-ben közel egy hónapot
töltött Budaf!estcn felesége rokonai
~elldégszereto otthonában.
Az ősi bölöni Mik o nemzetség tagja
76 évesell 1988.jún. J·tíll hunyt el hoszszú szenl'edés után. Miillchellben jú" .
9-én egy Erdélyböl mellekült reformtí·
tus lelkész búcsúz/alla.
F. J .

II. Jinos Pál pápa Huzsvár ÜlSZ/ót ft
J ugosl.láviáhol. tattozó bánáti terület piis·
pökéve nevezte ki. A szekhclyet rcgen
~a!D'becskerekne~ hivtá~ , mai ne~e Zren·
j3ncn. A fcls7.entelest a papa belgradi nunciusa. Montalvo érsek vezetle, a fc!szentelök közt volt dr. Paskai Lósz/óesztergomi
érsek és ket érsek-püspök kisérője, vala.
mint az crdelyi katolikus püspök, Jakab
An/a/ is. Az 57 eves I?üspök fiatal kora óta
k~tol:kus lapo~ s~rk:sz~et~

.. .

es . fela~atkoret.pus~~1
h-·~tak ""
t l"km"boJ~'
c. azat aOlus eli·
.I csak Kra/ter Sebestyén

ordlnanus volt jelen. Ma SinCS betöltve a
temesvári, a nagyváradi és a szatmá ri katolikus püpöki szék.
A két évtizede meggyilkolt Martio Lulber King emlékének. 1985-ben püspökünk
is ján c városba n, és meglátogatta a nagy
néger lelkész sírját. az emléktcmplomol.
E templomban tartott szolgálatrol irja dr
Pásztor professzor, hogy az istentiszteleten, melyen számos más egyház - köztük
a ka tolikusoké is - részt veli. a prédikáci-

egy ötL"en ev köriili fekete asSZOlly, a:
ittt'ni nagy melhodista egyház első nő
pü.rp/jke mondolIa. Prédikácioja hatalmas
ÓI

erejü prófecia volt.
Péc:sr61, a katolikus székesegyházból dr.
Cserhát; Jó;:sef megyéspiispök által magya r, nemet és horvát nyelven mondon
homiliáját közvetiteIle piinkösd ünnepen
az osztrák és a bajor televízió,
Az ENSZ leszerelési ülésszakán felszó-

A SZET új elnöke
A Szabadegyházak Tanácsa dr. Sza~
kács Józser elhalálozásával megürese.
deU elnöki tisztébe egyhangúan Vinián János baptista e~yházelnököt dlasztotlák meg, A valasztó közgyíllésen az új SZET elnököt a tagegyházak
képviselői és Miklós Imre á llamtitkár,
az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke
is köszöntötte. Új tisztében mi is köszöntjük - s bántó él nélkül jegyezzük
meg, hogy a közgyülésre egyhtizunk
nem kapotl meghivást.

lalt dr. Tó/h Károly piispök, a KBK elnöke
is.
Dsida Jeoo, Erdél)' egykori fiatal tehet·
séges költóje, ötven evv~1 ezelÖI! halt meg
Kolozsvárott. M áf/on Aran. akkor koloZS'
vári plébános temelte 3 Házsongárdi teme;
tőbeo. 31 éves volt. Ug)' múr legendo c.m_u
versében i.rta : ". . . megnőtt szemedból
csillagok jele esill~n mosta.nába~ f~Ueg~
ken lépsz fezgó fenyben, re~a.~ lltat.a·
ban." Si:;ja közel va n az egykon JO ~rat,
az unitánus mártir S:abidi S:t kely László
sírjához. Ormös~ KáraI, dr. egy.!.orl o~·
uí!ytáT"$lLmmlll nehány eVliel eulot! egyuU
I{:togalluk mcg a két sirt. Vajon mcg meg'
látogathatók-c: ma is? (F. J.)

o

I
O,

Al ( lj b~1 c. {\!d Ó ('.EQ- IU\.,i S~O;1l11~nt k
A IUday "önyv", fehijlrá'lI lll k'lhn4bÓI
n.,.h'~ Mlkló!l n)'. um l(lnu\ lelkt!", Ih
egyik llIajus( sn\mdbllrl A rU~III1J\~ törvé· rendefel! U lln C I)~8e n fhJ I ~ctt .Ir N'fI',rf'1
lIulJYenycdl gyntck(/elllnk
nytl C. IrA~ emltk~li ~ vi~~lH Mm, h08Y SO JtJ:,t~r Jlij~p(lk I~. A kÖ ny~! A r 1ll0S1 m~r e'pcre,.
tlhl plt~J(\,1I6 he~ komn,tr1 19811 ' pr lén
tutc nd c'l't'I (1e1ŐII 19 HI Ilul). 29 -ii n S/It- I'I)rll ~Jo liJAlni tudJn U1 érdeklÖdÖkel A
h C)'VIl8l.cn~cdé, ulll n dhuII)'1 Nll gyen~c.
~1II111 mell I'" lllkori mu&,u f par1!uncnt U'I hljltll"l IIlUnk11 vC/etöje dr /J",lfl<l Adl",d,1 dc n lemellt!k cl S; flbt) /),.: 1<; kolOl'wlirl
un ,cI~tI "idótlir~en rl ', ,· Ilene eiY .ror I'rofes$1or, IgU/Jl.UIÓ. ukmek 1111g)' felelik lelkés1 Alo1aA11I1Av1I1
kll'lIió nMgyllt htehlU~ílj 1lllUlo/OII
~~I ~églell muukflj:lérl tlr TJ/II A/IT/l/)'
f!:lf!:n IJnrttlk H81i",,1. .uorlr: /llJlmflllllllfl/ '1.:<lnllll eln ö k ·pli~pÖk mondol! kŐ"j)'lclel
NMKY 111!11I cgykoron ~lIIflllvl lelkl:51, ~
61 n1!\~ol.knl.
Amll)'O' rord ll kiki c~Ptre! el hu n~ 1 I)lh.
AI MnstllMI unlt'riu!lOk III 198R/89 l:VI p(ikUnknck 1\ leolóalAn netty éven ,it t!vfoUr. " "dor ."IM"- cgylke It rll mlt r~r(lr· ei~hlsnl IJi'rI InJr,mn/ v41l1ulo l! ~k Illeg l)'ól1l1tllr!ID ~olt ~. h,tniuAlIlIk h o,,~'" l:vti ,
mi\ l u~ C!lY11I\1 jól ktp'fCl ! tcnI6gU'lIUllllk, $.I.ef\·cl.ctűk elnökt!il1 Al IIngllll' IIIulAfIlI lCdeken 1\1 mel!mllllldt 191111 lilii] 7-én 1\
Ilk. iiutnto ll nfnk lll kRlv lr1l ~ t!l teológulI fli· ~ok III eg),ik t!vbtn vlli\jJi. a m d~ lkb:u l egy. 'lIlr\lI ~I I I" ~ll'lonl hllll dr. AIII'/k" 'AJ/tI, {"U,I~koh\n nl:gcr hcn~1iitö ll c: kC:I olilntOIt, h41J s/.tmt!lyl vl\llI$Zlu nnk slef\.cl.cllik CI- pók hÓC,u1lnllll ll. ~ örn)'é k lelkeslel é~
moljd l:xtu'ccrnhocn " rofe-,,-,orkodoll ,, k nö kt!nl. S/.crelel1cJ könönljuk
nUit~11i nlU gylilekelcl Icle'llet ~htn, Pils,
clóllCUI Ismeretlen o ko k rlll lll! c I ls7lc:rlll
p6kllllk ö7\'cs)'~ hel fh/vél lc\(~lc l kíl1döu
kmOlldl'ó!, HudJlfokoll ... fl llul! letki:sil 11.1 IAIU' Inluc:h.ptcr N~w! elmen IIJubhlln
11Í ~t. l-clc.Jghcl c:g.yiitt UClnri:glbcn III egy .roks:ro roSÍlolt kindv i\I\Y Jclenlk lllCg,
" ull1jhruMI (:t!u több gyillekelClbcn
USA . b.ltljófl ~ "nnnll olvlIMllevt!lben S~I\ ' rnelycl H/kr Srhlmk UJ:Ilrr.IK/' 1' ~~1ony ~ollJlllt n)' lelketl 83 t!ycs korán .. n NlIgX10011 be t!l mt!nyci r/lI, I· hbill Idén'c !rj u~ . lr/erk es1!, Ilki II ,\6nct 1,lunUlni~ln mOIglI YR rndon elhun)'t l{osull Idón III 'Jolgull

C!'"

re-

,

hog)' Gcoq;in 41huII AllanUl \lÍroAA bun
Iisl.t veu egy Iv \'Itifm k61\'C llteU i~le nll $1.·
leleien, melyen II h,lpI[$1II tCIl1I)lorn ban AI·
dol.luk

A frllnkfurtl unillirlll!llCnlpJomblln kon·
firnullt u II filIIuloku l lit, n;lwl unitárius
Icikhz, A SIokásos kérc1éseken tl\l menöcn
Inindcn fi ntulnnk elöre Ilgy néhány oldnlllS
dolgoznlol kelleti kt!~zitenie cg)'-eSY neves
XV I S1JÍ1.11dl clőfutnrd ról &'1, unit ll rJ z,mus·
nak tgy Szervei, Edzmus, ClIslelho és
Inllsok voltlIk 11 kl~lolI témllk Ezenlulme·
n&:n. ú;fuls ~olr Ul.. hogy e~ h :'1ZI szcllllé·
Jíikben mmden konlirmlilt bJ6 dolsowlot
Irt lilllulmlk II ICnr képe IS mClUelenl , dOI$Q.
ZUtl! p!ir soros klllona távlll egyilIt VIIJon
nálunk Mily fintai f01U1t btkii1denl fényke.
pét, hogy Illt II I egyhÁll 11Ipb<w megjelen.
lessük ?
Alortodu:.: mMIUM r ~ h 'l ílJ Imllkóny.
,et JClenletett llleg, Illert (I rt81 már elfo&you AkorAbbi kmd6s 1956·ban Jeleni
Inl'S

III egykOl1 blh(\ri ul\ilárlUS, a/blh IIIlgyrt!szt elnéplelentdctl gynlekel elunkbcn,
remeti:sén Hm/fl J t.I:Jl'f nug)'vAnlll\ Itlk~1.
szolgdlt ,

Dr, Kod a! t ll,iO!l kolOl~wllrl püspök
A budMpeill clU"hlb..k pllpJ.1 rtnére II
mllrc. 27·én bciklattn Ok lft nclOIl u kfllfi.lld· II I11.nfill~ N ~pf/()I\t rórUIIIO! rendeleti iliA;
re lávo/oll Itlkés1 ul Ó(h'lul M órkflS I;r l'ül 26·~ n , umel)'cn hd65 A!I(l r~ 'lllllykú\'Cl
eddig; be.~zt er<:ci sl.órv[mylclkészl.
l!lrtOtt bcvel.elll t l öa d i\~I, iSlllcrlct~e 1\ 1>6.
esi ulÓI:IIMkcl/Ó ViS~lU l er{\ problémAi t.
A Rö lönben, el hlll MOl.fls fo!yt {lIlmegü~ . A fó rumOn egyhtll.llllk Iclk b/ci koáll
~-deu lelkeszI nll{l, ru R gyulekelel Img)' 1I1/,f : l; J/111M li /Jl'lIr:~' M tlrtOIl ~oltllk je.
't6bbséggclll falu S1ii1öllét, Koznw A/l1f'rI leli
eddigi rccsenyMi lelkészt VMUS/IOIII! mcg.
nkit II püspök kineveze t! ,
Al t urópMI Infonn'clÓII köl.Os,Wa CI. éVI
A KrMJ;5Ó b.n lIle,s/el'Vezeu lIIásodl~ ön. ülésél l.cn8.)'elort"/ágrnlll whlulIk. 1\ ki>·
~etk el(J ülésre 198'1 nl tl.Ju~'lh.1I1 lh;clbcn
{Illó lelkészi 6.1I{lsrn U ~yu lekClel eg)'h:lngÍl. k e r űl .or , elt'n I" pullk i~ k él'~isclt elll\
11 11 S:ás: f iorrllc eddllP $. IdkeL't Y!ilu!Jtol· fOS/li mugAl
til mcg, (Ikinek ilnncpél)ts bclk lllt(ldm wr
kerí1lt.
\larthl Tibor ny, II::.lAllillluh fcfor·
pu)pok , nemrégiben lemondott btA"I. OI"US1 ~h 'l millcnnlunll Qnnr~~n
I · 1 b lnlik I TllnllC-;lllIg~,R.. ról h
népes egy há?J kíildól1~S veU rklt ll,,·
I
I kt:pVISClöl lll~gbÍ1ItSllfÓI. /I,
zá nkbóllS.
1
11IIIldkét help'(l dr Tbth Ká·
","I gilsDÖk, lsin:111 el nőköl vii·
n l' UJ felelős munkakdferc ur
'It j/I! AtlftJ/)' pil ,pi:I ~nck [' Ir"nI61 8,II\Iall
tIldIISt ki v~nurll..

Dr. Alb retht "leln, erd ~I )'1 némllt luthe·
ru nu~ puspok lI)'ut;ltlombu ,'ollUlásáról
adtunk hfrl lapunk muh szfunában . Most
a nyugalo n élő. c&)'kon erd~ ly l s1ilsrok
Urhl tlrr /leli/wI c. ~7.cmleJének 1988. Ju n
n ámtl.ból arról t!rtesülü nk, hogy II hMÓ&!'
gok nem JArultuk ho1J'..II dr. Kiem puspök
n)'ugnlomb.a von ulhsá hOl, és felkértél.:,
hO$>': ve7e~St tovább egyhtl.*' Gg,yeil. A1
1(ltl febr, 16·án \lIno" n cg.)'~-dév; tllndcs íi·
lés, fi gyelemmel
egyhAz help.clére,
örl'lInmel vette tudorn:lSul , hogy dr, Klein
pil~pök to Y6 bb ~(jllllIJu eg)'há!.:! ve~e l ~si:I,
és hogy e rnunk:lJ{lhol cS)'hfll l h t\ lhllJli
A I.ITVÁN "ATQLI" USO" STA0ldlllr61 ml1lden 5l\i kstge~ t tl. lIl 0Jíltll ~l lIIei TlSZTiKÁ,IA
f08 knptu.
A Litvlln szOC;ulislll H',"árs:I ~II I:1 I(1~O~·
Al Inqul," c, lIngol Ull1ll1nus S"l.cmle ságúnnk nyo lcvll!1 ~/.á zu l (: kll k lll ll li~II ~,
1988 ápr. 23. Sll'un ll, mel)' kO/yetlcni\1 II A HlvAn ~úspö k nk sl,ínUl h ~l , II P,II"'''
hlnta~ lerl évi \"ölgyülh III:ln ,telen! mell, 665. /I puspökö k közlll ölen kÖ11et Cll ul
fénykéiItI kÖ/OI, mel)' Plupiikrmkn Abn\· ri~1 "eSZnek II lelkipA~/t ort lIIunkllb,ul,
,0IJa. ;mukor :11. ulhen IrlIl uMI K/'fth Gil A p'lpok II IIug05 élei kOr:! 60 év AI Ulán·
11')' lelkésl.1lek. IIkl t II k61.gyillés lovAbbrn p61h'1. egyetlen $JenlilldnUIII k crel~ben kt!·
is melbl/ot I \\1 tm lilCl1 1:lp SJ.erkcvlésé~eI szul hl~ll!ásáru F.'I. ld6 SICWIl a &lCl1lwll n ·
um hullg;llóinllk bdulI.1 130. A " I' hn cgy·
Dr, NaUY 1~l d n IUlhcfÚnus ICOIÓgl;u la. lul7 kel ~rsek ~gre (Wllno> h Kowuo) és
nárt, 1\ Lelk'llÍIvlor fclel& s"/.trke-.t.t6Jét , ne.,. l)uSpÖkst!8re IUgo/\\.d,k. A 1clkIII.lSI·
lo r, mllnka IcmplOnlol..b.m ÖSii-lpolllo\ul.
cddliP rnunkulerOklt! nek l: nnlellenul hll
IIYríd~al, püs pdkc felkérte o.~ ób ud,1I cg)'. :1111('\)'el.. Yas:irmlponkenl l~üfo1AJIS UlCg'
hftJ.kö/..sl:g ~cletését't. , c tlS"detlC ünnepé- telnck, IJlcn elevcn ~lc I folyik IV 01'11"/1\11
l)'e!iCn IS bcikllll!lIk .
hus/ol1hel kegy hcl)'én
Or, KiSI JóuC"f r68omlnok hcl)'etlc.nü
RZ cg)'ik IIÖ/l.YtJ Fndre ulc.li l:I-YulckclCli
leremben felólvll)Olt tIIcgc lll l ekel~ I , tcrII 1I1111l)'11r IUlpl jedelme militi ClItk \tIJlIl"\: kumCfO nyi 51"
~,.6 ellen
m'blln ludjuk k ö~allli .

II"

•

10111 cgyl~ vC1.el6 eg)'ém!>i:je. 1\ legutóbbi
Sll\!nbnn, II hollondilll kG Önbtb.6 ~I.n hll ·
delvu m01gulll1okllt ;~lIlerlcl1 ék, IIkik mind
tlllUui flz IAJ\ F'lIl1k

Klipcoi Iklll IIllhclf)(k~üByi IIlIlIl Vlcr.
hrdély liu, n )'u~uloru b .. vonulú~1 k~rtc,
I11cly~ t !I l liln/Jkl TIIIIAcs eh,l lIlcri~nck kl'
feje/cSt IIIcllw rnegadotl KII'ÁnJuk. hoiY
II ~I~ nló l őrl ené\l és kllllUrp<lhhku~ to·
v,i bhm i~ gUldltgi!:;':1 II mngy:., Irodklmnl
Egy nlknlOlllmll1 elmondotta l\fl~PÖk~ lIk .
lIek. hOIlY kolol~Vn n \ll"ltrko< 1Í\l! ~ve llx'n
igcu jó k:IIJCSolulbnn ~(l lt :11 U!1tI I\ nll ~ 1.:01·
léSllun tIIll,~m lwl IS
I)r. J an Mich/llkó ~/ lováklUi lulhcn\nu:>
I)iispdklil :11 US/I Pen n ~yhllll ill lllhllntih... n
III nl,'kI6 MuchlenherjICr College llWldtl·
beh doktu n cinlnld Hinlettc ki
A hYLMl "i:)'hha k S"/.' my lIy~npodO Il ,
MlkJ Il~ im ~ ~lIn ml1l~ ár III ÁII.UIlI ['11)'11,1 '
á llt)l IIh'ó llal drtö l.. c 11)8~ )lllms I-I ha·
"mylll :1 mornlOIl r"l!Y h:Il;11 1\ II I"r.'e n~e·
~ n ch,mert ,;\II:1lrcldc/.:nck nYII"IIII1N·

'"lubbAI Inh ~/oI :1 1,)11I'l:yhb
hll'J'blln cifrc
rllwrl lle\'Il~ C,·.lII b'tl!
cU !lI:~ lIk\lS

~ us j!lnlOU\1l1l UI IIJftl felóllh u!.suról [- rdd 10·
dés~ 1 IllJ.l'clJdl.. II t ord,6Ic ~ cl ,\ 11,11'"
révről

JÓ ..-:Ji lltlHklil

r,,~,d lu~ :i

Il'n el

AllIl'1~' o,lh..4o~ f'1t)" hh }llllIlcunll oln
\Iep~lK'n If JII/W,' l',íl/"'ptll n ;1 ' ImluiIlI

VC/.e16· nl:l)Ct k,lIdöttst!gel , (US'!"'!, hl·
bor<n 411tllnhtl..ár ,'clelle, II~" HUo" h'lIu·
dOIl Af G/jrlHllwl' rŐ lllkur is

UN .TÁRllIS F'I"I'-"

7

, budlp""11 ... ttrlI ortlldo~ rJt)hh 111'\ '
~t n ttn IH~/""u nl~tI M tlll lnll~w,hJ
tCIl 1r'.>rll ll !utwmv.,ll t\C~ fC lln,II1,,,,lr"l
M I,UIII,I " tcnll'iJ'tdelcn Ug).uM~I.(,r CIIlIc ~ o l d. mc~ Icll'r .IVh'fUI. \ UJ I ~I .. ~ 1)11
...a n r 'I""rr>. )lU'I1() l.h d)~ lt c,,,{·k II \('111 1'"
r.lIU!>,II'I dlli ll iil l hCI\C'no!\ c, " Ulgli luu!rt'll.
,I )ut>,hlhl ~)iik l .... l '·ltl t~ ~rtl~nlcS ,IrCi!
1"'~l u,rM nit IS "crt:lcud l. o~l"lltJ il k

\ mllm'luook klll ponljll nl t ISA U lnh
,\II,l1mlh" n 111n . cs v.inlOs "lI'~/1(>1 g}' ulel l"l.... lcll ll rul1llll rc nn d cl·nmc r l l. .II':~ ~ur\l·

1" " "I"\/,\I\( ' ll1.l11
A l)un' nuill rtJonml l u.~ flU hlb k .. rillcl
l'" ra l mls.~ l ölI)'.,. ul rá n ll l l i I!fiU LI1lI16gu.

S.I II Súchcn \ I tW ny\·tar I. ttld.\sAblm I'1S7·
ben m~'Slelc nl lu olV!ls tul. Il 12J " letti
0. 11 2. h .,ell.b Rla.' :\ I.ön'tl cru kcl I),j\ lU
Fcrcnc ,, /1, 1 Vllrtld, d iSpUl ll tllO I!.lI, :1\ "il)
\'cI ~ llt.'lcsnt"l

. . . elói
Sl:I111II1I:>.I
1569."· (~ I X Sllizad eleje.)
M R~ohl t II KoIOl.5\1Írolt 1569 1970-hen
megjeknt müról RMNY 286. 2.30 1 PP:
210 lC 175 mm : II 237. IlIplól 20. ~7111.:l dl
~ ielleszitésscl
A
. khimtos Imlsohlt eredeti/',
rolli
százIIdban ~é t uniulrius tCQ ó'
gün I
új8bb kÜldlast szcrkCSl'lelt. Ennek ("gy példányá t kö nyVláru nkblln örizzük
Approchr!ll UaitariemtfS clmmrlmár halothl soh zorositoU t:rt cslh)JC I küldle szél
IIZ A$$Ol"lutilM IIft ilorirnfll' ! ranraUt I:Itill.lmIk es lU: hdekl6dóknd:. ,\ SlCrkeszlb

IdlE:s:z.nö
f"mdu amerika. sni.rmazású
I·eldi,
munkÁJ a I L.

A,rt

unitárius

uli t 1111111)' d óll KolozsvárI SlCntdtek rel
:IZ un lt{.f IllS lelkmJ szolgál:llru.

Konf irmáltak
lIu,~::li JIÍIIM

slolgalu r,IU11 j6 !Il'hány
hlínupP;11 e7d ólt őS'i7etl llit olta il S~ii.
lekelell ko nfirmtll! tlk naploJn ;llapJún
Illoknak névsonit , lIklk kÖ7('1 h \l sd~·
\CS hwJapes tl Icl k észs~gc ll ck Ideje
ulull konfirmá link
Mullcgy ~ll\z név mellé került Illcg
II d m. Sok Icvd c1 k ö lt ő7öll Jcl7és~cl
érkezett visszlI , továhb folyik II mu nk:! Lll cgykori ko nfinmi1t ,Ik po nto'i
Jelenlegi lukcímének IlIcgllllaplllisa ra.
Kél ,Ilku lommul is tarto ttak ÖSS7Cjö\elelt Bfir II legrégebben konl1 nmillak és II 1cgfiata labbak közö" Ilugy ti
ko rkulo nbsc!!!, dc ll7 1II11uinllS oro k ~é~
szelleme fc li:bredt sokukban II hivo
Icvt ln:.
I!rdcmes munka a velük vu ló fo~
lalkozns. Ennél fontosa bb munkáju
lI-yülckczeti lelkésznek ncm is lehel.
Olya n nagy tu lálkows a konfinmícíó.
mcly sok szülö l is vissznhozolt o
lemplomba . II s-yiilcke7etbc. és k ...-d vcs
nlknlol11 ti régiek találkozásu, ak ik kö·
ziil egyik·másik lassilII mlir LI sujál
gyermekét készíti el ő II ko nfimllíciÓrn .
1988 pünkö sdjén 14-(n konfin n:1t·
tak . NlI.gyreszt budu{X:'Sliek. de akad
köztük nehany vidéki is,
Reméljük, hogy LlZ idén konfinn:íI·
tnk mind eljö nnek nz összel iljr:t sorm
kerülö találkozóm. mclyen én is
veszek
ö römmel

( MTI JA l ENSZs.zaKositQtt szcrV~7..etc. nz Lgészsegilgyi V ilá~Sler\e/et 40
t \'cs munl..11jaról tájd,o]\)dolt .:sutőr·
löki ülésén .1 Map.yar ENSZ ·I.írsllsjg
Intel.b U1Z0ltSiÍgu A M ng)'ur Tudom(IIlYos Akndélllm épületében megtllflot! Innncskouhon dr C.W'Mk Ju·
di t szocni lts es egtszségilttyi mill1S/ler
I:iJckollnlla 117 illlézöbllOlI!>:Lgot!l
netm:ctküzi öSS"lefogtl ~ egY1k legrésebbl hagyOlllánraiVnl re ndelke/ö

SZcf\ cletének leve enpégérol
A ~h J1.ya r ENSZ T;u saság ne\ébcn
Sil/wi M LhRly Akadémikus. :1 turs;tsúg
.. ,
Cln ó'"e mc Ilalta n '"HO JCl cnlOM:gel
klcmel\e, hog)' It szervezel nagy tomcgeket jUllu tOIt hozza n:.. cgCs7ségügYI
olapeHt',t rlshoz.
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..cwi egy fiotalon elhun}l t dnlmtul"ira
Hhl hdzi qnl lrt'lro cmltlcl'.ell.
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K.. lente n

M i kló~

Istentisztelet kcretebcn. A lemplom ____ _ __ _____ __
zsu fol.1Sig megleli ezen IlZ ünnep1
II N I T Á a I l ~ t L E T
szertartáson. A fiu t alo K ~t .1 kezdő
ének es II "dere k ll~" <-nel.. kö/illl ker·
'.apfllt..fclo_
de/ te ki n leU.esz. és JÓ volt hallgatni
.l\hl)lt ... r~dltllllririllS .~l),,",l
az ertclmes fele leleket. umclyekcl "Igy
~',k'1& ,",1."«116 i< 1.'1116:
mo nd tak cl. hogy még tlZ utolsó pad.
tl,. h "l\("'~ J!Sl1otr
ball ulö k IS jól hullott:\ k
l1ycnl1l6don lehetövé v:\ II . ho~y .\7
ifjak s7ú\clkkcl es h07,zulllrt07ÓlkkJI
cgyütt elhellek lan.lcsonlVu l. A7 egyhÚlJ fo hlltósag nevében dr, "'Úl JO::\I'f
fögondno k-hclyclles kös.zünlÓllc n fi·
:lIalokal. uklk é rl ~kcs kö{.nIJándCko l 1' '1 kaplak CÚf::er JÓ::.fl' .lly:ln kfiI'
átó l. A g)'ülekezctl terem IIjtllj;1I is kl
kelleti nyitni. hogy elferJcnd... hivek
urvllcsortlOsztlÍsl.Iko r.
1!1l11é!..elctcs
napju vo lt C7 :1 pestlörinc, gyillekczel'

Dr, Jllknb Je nő

t
rt k " lt-'" k
Id Sl.•lI'uku\ al. erdélr.i magyllr és né. g i ~..
' ~l!ie a po o o ,-"e re, vamct kl)Cbbségckel sujtó tnlézkedésd : la mmt az e rdé ly i menekültek
c ll~ n
további t á mogllt ására.
UNITÁRI US tLET

ne\'e~ ~/lnt~/ek

Pi..tnkősd vaiWrnap~n n htll ifju. h;;·
rom luny. hUrom fi u konfim"i.1t :lZ

A fötilk nn clöterjcSltCshc7 k(l J?CSo. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
lódvn dr Ferencz JÓ7..scf püspök Jl\vu·
soha.
őszikiküldóltck
nemzttkőriemelJ
tulúlkOl ón hogy
II ml' al.
8Yar
' ék KülfóW:i olvasóink tól ké rünk st'-

ti

14-tll .

reszl

fötltk l\rn LI második felev fchldu tnir61 nc k.
~1.ó l l

i\ fent i elm!.'"n .1 1~16ft Rádió 'flr

A Rl'I di ó t~ 1(Ievi/jó Újsag ftny ktptt
t~ O~v(l1 h Lás/ló toUt\ból rövid ~lcl mJzt\t
kÖ7öltC. l \.tdlllm , hog)' Osv(u h Bélo
egyi l e II I l ódm clővásfir h elyen SltlletelL
ullilá ri tI ~ok nll \.. . u1f1nul1(':I.(C1l1 életének.
1l..tdjuk , hogy O~vá th Oéln 1926.
JI1J\iu~ 4·tn ~l.t!1etett l16dmcz6vflsárhc.
Iyen. lu jl\rta Iskoláit. ahol az irodalo1l1
ir(\nt IIIl1ushott tlénl érdckl6d!s1. Elóbb
szil16vflrosabntl ~/l nh b.nt alapllolt,
umcly "a ... uj \..or rep rezentlllh re perto:\rJdnn!.. l inlokhl\sflnnk jeg).:bcn" Olukö_
dOIt . A w~n a szcgt-di l \tdomAn)·cg)cte
mcn t ö rt én eh: l1l ~znkos t:lIll'l ri o!..ICI~l et
szeTzet!. A VlI.sárhelyi Bethle n Gábor
gimn:h mm b:lll ta nhOl! , 1 954·tc~n a T IT
Csongrdd Ill egye i ~ ilk nm voll. Szerk~~z·
Icue n Csongn'ldrnegyci FÜ1.clckct. fngjn
volt a Tiszat"'j d mi! fol yói ml szc:rkeslt ő·
bizotlSágfinuk. 1963- 1965 közt. hllldhiig - n bud:lJ)Cs ti Nemzeti Szlnhtiz
fódmmalu rgja,
Szlnhl'lzi. l épzÓmih·tszcti. m lil·el Ő
d ~ politi!..ai cikkem LIvIii nfgy nngyobb
tanulmánya ismeri : "SJ.igliget i" (1955).
.,Képek a szegedi szln6ilet történcté·
ból" (1956) . .. A mai tIllllJ),ar d mmn"
(1965) é~ II "Ttln:lmCllen d ramat urgi!I"
Fl.'rcncz J Ó1.S('f (1956) dmlick,
A tllrcll1letlcn tlnl ll\u turg - Osdl h
,*10 -111 (g}'\'tcmc~ kuli um clóre\'i teh~n
KONFIRMAcló
famdozolL, megérdemli. hO!tY lapunk
h::l$.1bjnin j~ Il1cgemlCkel.lünk rola.
PESTLŰR IN CE N

MlI,l.',yar ENSZ Tár_fflság

Dr. Csehák Judit
az Egészségügyi
Világszervezetr61
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